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هللا جان، مالی محلمون، در مسجد از کار سخت پيامبر عزيزمون  در راه  متقاعد کردن کافرا برای قبول کردن 
رامون  حرف زد. او گفت که پيامبر برای انتقال پيامش خيلی سختيها کشيد. او گفت حتی ابوطالب که اسالم ب

نفر  ٧٠سال فقط در حدود  ١٣عموش بود تا زمانی که مرد حاضر نشد مسلمون بشه. اون مال گفت که در طول 
ودند. هر چند که من سنی ندارم  مسلمون شدند که اونا هم يا قوم و خويش اون بودند يا اينکه از گدا گشنه ها ب

  اما تصورم در مورد همه اون چيزهايی که شنيدم به اين صورته که برات می نويسم :
  

در اولين بار جبرئيل به پيامبر با صدای بلند گفت بخوان .پيامبر بيچاره ما هم گفت خوندن بلد نيستم. چرا تو 
و نقل به جبرئيل ندادی که همه داستانهای انجيل  يک دستگاه پخش سی دی همراه با يک تلويزيون قابل حمل

  رو به صورت فيلم بهش نشون بده؟
  

ديدن آدم و حوا در حاليکه لخت و عريون توی بهشت گشت می زندند ، ديدن صحنه ای که يک زن مصری 
ن شهوتی از يوسف می خواد با اون همبستر بشه، ديدن صحنه ای که ابراهيم می خواد سر بچشو ببره و ديد
صحنه ای که سليمان داره با مورچه حرف می زنه . ديدن صحنه خشک شدن دريا بر ای موسی.  همه اينا 

ديدنش خيلی باحاله. هر چند که توصيف حوريهای بهشتی خيلی تحريک کننده هست اما گاهی يک عکس کار 
سينه های برجستشون در هزار تا کلمه رو ميکنه. من فکر می کنم اگه فيلم زنده از حوريان لخت بهشتی با 

  حاليکه مردان سبيل کلفت مسلمون با اونا در حال جفت گيری بودند نشون داده می شد همه رو ديونه ميکرد.
  

من ميگم توصيف جهنم که توی قرآن اومده خيلی ترسناکه .اما اگه يک فيلم از جهنم پخش ميکردی در حاليکه 
رو سرشون ميريزه پوست از تنشون جدا ميشه و جهنميها  جنها و آدما دارند می سوزند و با آب جوشی که

  دارند چرک می خورند همه شلوار خودشون رو خراب می کردند.
  

چرا برای جهادگرا تفتگ نفرستادی تا عده بيشتری از اونا در جنگ با کافرا زنده بمونند. اگه جهاد گرا ، اون 
  ر تا کافر شمشير به دست رو بکشه. مردای خوب ، تفنگ داشتند يک نفر از اونا ميتونست هزا

تا يهودی بنی قريظه گردنشون زده بشه. پيامبر بيچاره هم  ٩٠٠من شنيدم يک روز تموم طول کشيد تا اون 
ساعت تموم توی اون آفتاب جنگ عربستان ناظر گردن زدن  اونا باشه . با يک مسلسل در  ١٢مجبور بود 

رو ميکشت . بقيه روز هم وقت زياد مياورد که بره با ريحانه  نفر ٩٠٠عرض چند دقيقه خيلی تميز همه اين 
  که تازه گردن بابا و داداشش رو زده بود ، عشق بازی کنه.

  
من شنيدم که بعضی وقتا که پيامبرمون به کاروان قريشيها برای دستبرد حمله ميکرد ، شکست می خورد . و 

برای اعتبار اون  و ماموريتش خيلی بد بود. چرا تو چند تا حمله کننده ها دست از پا دراز تر بر می گشتند. اين 
  کالسگه سريع السير براش نفرستادی تا شترای قريشيها رو رم بده و آبروشو حفظ کنه؟

  
اگه شب معراج يک هندی کم به دست پيامبرمون داده بودی وقتی از هفت آسمون ميگذشت و با مريم باکره 

  نماز می خوند. اون فيلم می تونست دهن همه رو ببنده.ازدواج می کرد و در جمع پيامبرا 
اگه يه تفنگ کوچيک به دستش ميدادی. از اون تفنگا که ميشه راحت قايمش کرد بهتر می تونست اونايی رو 

که با هاش مخالفند سر به نيست کنه. آخه من شنيدم کشتن اسما چون بچه شير خواره داشته خيلی غوغا به پا 



ساله بوده. کعب هم يک شاعر خوشگلی بوده که پيامبر به دوستاش ياد  ٩٠فک يه پير مرد کرده من شنيدم ا
ميده که گولش بزنند و بهش بگن که با اون دوستند بعد راحت سرشو ببرند. در گول زدن مردم خيلی زبل بوده 

  اينطور نيست؟
  

مک اونا می فرستی، اما با وجود هللا جون، توی قرآن گفتی که در همه جنگهای مسلمونا هزارون فرشته به ک
اين همه فرشته که به کمکشون می فرستی تو جنگ احد شکست خوردند. چه خوب بود به جای اون فرشته ها 

يک بمب ميدادی به جبرئيل تا در عرض چند ثانيه کافرها رو سر به نيست کنه تا ديگه جرات برگشتن به 
  خودشون ندن.

  
و بياد تا پيغامشو بده. در وقت صرفه جويی  اگه يه موبايل به محمد داده بودی الزم نبود جبرئيل اين همه بره

ميشد. هر وقت به مشورت تو احتياج داشت فوری از اون موبايل استفاده می کرد. مثال موقعيکه عايشه با اون  
وشگل تاره به اسم جويره گرفته بود مرد خوشگل عرب رو هم ريخته بود (تو اون سفر محمد يک کنيز  خ

  اصال" حواسش نبود که عايشه غيبش زده)
تو همچين موقعی الزم نبود يک ماه تموم صبر کنه تا تو بهش دستور بدی هر کسی به مسلمونی تهمت بزنه 

به   تا شاهد بياره. اگه يه موبايل داشت از تو می خواست که جريان رو برای اون روشن کنی. اما چون ۴بايد 
اون موبايل ندادی حاال خيلی از مسلمونا با زنهای مسلمون  زنا می کنند و  بعد هم راحت در ميرن چون هيچ 

  نفر نمی کنند. ۴وقت اين کارشون رو جلوی 
   

اگه تلفن داشت وقتی مردم از اون می پرسيدن خورشيد شبا کجا ميره، حرف الکی تحويل مردم نمی داد و نمی 
ا ميره و عبادت می کنه. حداقل با تو مشورت ميکرد تا حاال کافرها و بی دينها اونو گفت به زير عرش خد

  مسخره نکنند.
  

 I don’t mean another teenagerخيلی جالب می شد اگه يک لپ تاپ برای او می فرستادی(
sitting on his lap. He had plenty of those laptops. .منظورم يک کامپيوتر لپ تاپ هست (

ون با اون لپ تاپ جواب تموم سوالهاشو می گرفت ديگه الزم نبود به تو هم زحمت بده. جواب تموم اون  ا
حرفای مسخره مثل اين حرفا : ستاره ها تيرهايی هستند که به شيطون زده ميشه يا اينکه آسمون هفت طبقه 

يدونم اين حرفا رو از کجا ياد هست . ، زمين صافه و کوه ها گيره هايی هستند که زمينو حفظ کردند.من که م
  گرفته بود و به تو نسبت می داد.اما اگه يک کامپيوتر داشت به همه اين سوالها درست جواب ميداد.

  
اگه تصميم داشتی قرآن رو به صورت يک نوشته کامل بفرستی . چرا محصول نهايی رو به صورت يه کتاب 

چوب و پوست شتر و استخون حيونا اون آيه ها رو جمع  کامل نفرستادی. که اون احمقا نخوان از رو سنگ و 
کنند و باز نويسی کنند. نتيجش هم يه کار اکبيريه که نه سر و ته داره نه تسلسل منطقی خيلی جاهاش هم 

  تکراريه .عنوان هم نداره. همين باعث شده که کافرا مسلمونا رو دست بندازن.
  

همه جور تجهيزاتی مثل کولر  داره برای پيغمبری که برات از   به نظر من يکی از اين کمپ های موتور دار که
همه عزيزتره در خواست خيلی زيادی نبود. من فکر ميکنم توی اين جنگای تهاجمی که محمد ميکرد. خيلی 

شرم آوره که محمد توی اين چادرای نازک ، کار کنيزايی رو که توی جنگ گرفته بود، ميساخت و اين عربای 
تا دور چادرش بودند. من فکر ميکنم صدای اون عمل حالشون رو دگرگون ميکرد و از پشت  شهوتی هم دور

اون چادرای نازک سعی می کردند يه سوراخی،  چيزی پيدا کنند ببينن اوضاع از چه قراره. من شنيدم که در 
  ۶٠مون  که حاال يه جنگ خيبر پس از اينکه پيامبر يه کشت و کشتار جانانه از يهوديا کرده بود. پيامبر عزيز

ساله يهود داشت عشق بازی ميکرد . دم صبح که از چادرش اومد  ١٧سالی داشت با حفصه دختر سکسی 
بيرون يه صحابی رو ديد که به چادرش آويزون بود. گفت داشتم نگهبانی ميدادم که قوم و خويشای حفصه نيان 

بوده. داشته از پشت چادر يه روزنه ای پيدا  تو رو بکشند. (من مطمئنم که اون موقع شلوار صحابی پايين
ميکرده تا به عمليات سکسی محمد نگاه کنه) يه همچين کمپی که گفتم ، تو مدينه هم به دردش می خورد . 

چون اگه همچين کمپی در اختيارش بود الزم نبود توی اتاق حفصه با ماريه همبستر بشه و اين همه غوغا و  
  سر و صدا به پا بشه. 

  



يگم اگه وسايل جلوگيری در اختيار سربازای محمد ميذاشتی اون از خجالت اينکه در جواب جنگجوا گفته من م
بود جلو گيری از حاملگی کنيزا به وسيله عقب کشی  کار بديه در ميمومد  ، من فکر ميکنم وقتی اونا ديدن با 

بته اونا ميتونستند يه پولی هم بابت گوش دادن به توصيه محمد همه کنيزا حامله شدن خيلی زورشون گرفت. (ال
  بچه ها تو بازار برده فروشا کسب کنند.)
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